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INFORMAÇÃO-PROVA  

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B   2020  

Prova 303  

12.º Ano de Escolaridade  

 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundária da disciplina de Aplicações Informáticas B, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação  

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Aplicações Informáticas B. A disciplina de Aplicações Informáticas B é uma 

disciplina anual de carácter eminentemente prático. A prova avalia as competências que decorrem 

quer dos objetivos gerais, quer dos objetivos de aprendizagem expressos nos conteúdos, passiveis 

de avaliação numa prova escrita, nomeadamente: 

•  conhecimento e compreensão de conceitos;  

•  aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados;  

•  seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação apresentada sob a forma de 

textos, de programas, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza 

diversa;  

• produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos 

diversificados;  

• comunicação de ideias por escrito.  

As respostas serão registadas em folha própria a disponibilizar pelo estabelecimento de ensino, no 

início da Prova.  

Não é permitido o uso de corretor.  
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Caracterização da prova 

A prova está organizada por grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, programas 

em pseudocódigo e esquemas.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das 

subunidades do programa.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.  

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos conteúdos das unidades 

Conteúdos Cotações (em pontos) 

Unidade 1 – Introdução à programação 100 

Unidade 4 – Utilização de um sistema multimédia 100 

 

A prova é constituída por dois grupos de resolução obrigatória os quais contemplam:  

• perguntas de escolha múltiplas;  

• perguntas de associação;  

• perguntas de verdadeiros e falsos;  

• perguntas para completar espaços;  

• perguntas de resposta aberta;  

• perguntas de análise e correção de erros.   

    

Critérios de classificação 

Não será́ atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado 

às respetivas questões.  

Nas questões cuja resposta seja múltipla apenas se considera como válida uma única opção. Caso 

o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão será́ considerada nula. Nos itens 
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de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir tem em conta 

o nível de desempenho revelado na resposta.  

Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá́ em conta: a adequação da 

resposta à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a estrutura da resposta.  

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

 


